
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persimpangan merupakan salah satu sarana transportasi darat yang 

mempertemukan dua atau lebih jalan dan membentuk jaringan transportasi. 

Jaringan transportasi mempengaruhi berbagai elemen kehidupan seperti 

bidang ekonomi, bisnis, sosial maupun pendidikan. Seiring meningkatnya 

kepemilikan kendaraan, serta kemajuan dibidang industri, perdagangan, 

distribusi barang dan jasa menyebabkan menigkatnya volume lalu lintas. 

Kota Purwokerto merupakan salah satu kota kecil yang berkembang 

pesat. Karena itu, aktivitas masyarakatnya tergolong kategori tinggi. Dengan 

demikian salah satu dukungan yang paling prioritas diperlukan dalam suatu 

proses untuk menjangkau antara satu tempat ketempat yang lain adalah adanya 

sarana dan prasarana yang memadai. 

Jalan Gatot Subroto merupakan salah satu jalan utama yang padat lalu 

lintas. Jalan tersebut menjadi prioritas aktivitas masyarakat Purwokerto karena 

terdapat beberapa sekolah, tempat ibadah (masjid dan gereja), kantor dan cafe 

and resto.  

Pada Skripsi Analisis Efektivitas Simpang Tak Bersinyal Jalan Gatot 

Subroto dan Jalan Gereja di Purwokerto Untuk 10 Tahun ini, penulis meneliti 

simpang tak bersinyal Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gereja karena dinilai 

kurang efektif. Simpang tak bersinyal yang menghubungkan antara Jalan 

Gatot Subroto dan Jalan Gereja ini menyebabkan penumpukan kendaraan 
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pada saat puncak kepadatan lalu lintas yang menimbulkan konflik internal dan 

eksternal. Konflik internal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh karakteristik 

jalan tersebut yang termasuk jalan kota dengan sistem jaringan jalan sekunder 

yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan 

pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta 

menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. 

Sedangkan konflik eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh prilaku 

pengguna jalan raya / warga yang melintas pada jalan tersebut. 

Atas dasar uraian di atas maka pada Skripsi Analisis Efektivitas 

Simpang Tak Bersinyal Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gereja di Purwokerto 

Untuk 10 Tahun ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur kelayakan pelayanan 

jalan pada ruas jalan tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada Skripsi Analisis Efektivitas Simpang Tak 

Bersinyal Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gereja di Purwokerto Untuk 10 

Tahun adalah sebagai berikut :  

1. Barapa DS (Derajat Kejenuhan) pada simpang tak bersinyal Jalan Gatot 

Subroro dan Jalan Gereja di Purwokerto pada tahun 2017, 2022, dan 2027? 

2. Bagaimana menejemen lalu lintas pada simpang tak bersinyal Jalan Gatot 

Subroro dan Jalan Gereja di Purwokerto? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada Skripsi Analisis Efektivitas Simpang Tak 

Bersinyal di Jalan Raya Jendral Soedirman Purwokerto Untuk 10 Tahun 

adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung DS (Derajat Kejenuhan) pada simpang tak bersinyal Jalan 

Gatot Subroto dan Jalan Gereja di Purwokerto pada tahun 2017, 2022, 

dan 2027. 

2. Mengetahui menejemen lalu lintas pada simpang tak bersinyal Jalan Gatot 

Subroro dan Jalan Gereja di Purwokerto. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian pada Skripsi Analisis Efektivitas Simpang Tak 

Bersinyal di Jalan Raya Jendral Soedirman Purwokerto Untuk 10 Tahun 

adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi kepada pembaca tentang pentingnya efektivitas 

pada simpang tak bersinyal Jalan Gatot Subroto dan Jalan Gereja di 

Purwokerto. 

2. Memberikan informasi kepada pihak Pemerintah kota Purwokerto tentang 

pentingnya rekayasa lalu lintas pada simpang tak bersinyal Jalan Gatot 

Subroto dan Jalan Gereja di Purwokerto. 
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